Igreja
Povo de Deus
I. Chamados

Podemos falar da igreja
de duas maneiras:
A igreja é o povo de Deus. Ele
precisa da igreja para proclamar
sua mensagem ao mundo

Esta
mensagem

A igreja é a nossa família maior.
Nós precisamos da igreja para
crescer espiritualmente
e servir

Próxima
mensagem

I. Somos povo de Deus
Deus nos escolheu, nos salvou e nos
reuniu como um povo exclusivamente
seu para cooperarmos em sua
obra redentora

I Pedro 2.9-10
“Vocês são povo escolhido,
reino de sacerdotes, nação santa,

propriedade exclusiva de Deus.
Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é
admirável aquele que os chamou
das trevas para sua maravilhosa luz.
Antes vocês não tinham identidade como povo,
agora são povo de Deus.
Antes não haviam recebido misericórdia, agora
receberam misericórdia de Deus."

Esta é uma declaração extraordinária!

Vocês são povo de Deus!
Não por sermos melhores…
Nem para nos orgulharmos…
Foi por misericórdia e para um propósito abrangente
“Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são
povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia,
agora receberam misericórdia de Deus”

E tem mais…
As expressões “raça eleita”
e “povo de propriedade exclusiva de Deus”
lembram algum povo especial?
Pedro está relacionando a Igreja do Novo Testamento
com o Povo de Israel, no Velho Testamento

O conceito de povo de Deus aplicado à igreja só faz sentido
à luz dos tratos de Deus com o povo Israel

1. Jesus, o elo que liga Israel e a Igreja
Na história de Israel há muitos símbolos do VT que
se cumpriram em Cristo
Jesus foi ao mesmo tempo o cumprimento das
promessas messiânicas e o alicerce para o
estabelecimento da igreja

Jesus, o elo…
As duas ideias aparecem nos relatos do nascimento
de Jesus
Zacarias
“Seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois
visitou e resgatou seu povo” (Lc 1.68).

Simeão
“Vi a tua salvação, que preparaste
para todos os povos. Ele é a luz de revelação às
nações [gentios] e é a glória do teu povo Israel”
(Lc 2.30-32)

2. Povo eleito e chamado
O fato é que aprendemos muito sobre a Igreja
estudando a história do povo de Deus no VT
• Chamado de Abraão
(Gn 12)

• Chamado de Moisés
e o Êxodo (Êx 3ss)

2. Povo eleito e chamado

No Sinai, Deus lhes disse:
“Vocês viram o que fiz aos egípcios.
Sabem como carreguei vocês…
e os trouxe para mim. Agora, se me
obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu
tesouro especial dentre todos os povos da terra… Serão
meu reino de sacerdotes, minha nação santa” (Êx 19.4-6)
Como em I Pe 2.9
“Vocês são povo escolhido, reino de sacerdotes,
nação santa, propriedade exclusiva de Deus..”

2. Povo eleito e chamado

Deus queria que seu povo soubesse que sua
única diferença em relação aos outros povos
devia-se ao fato que eles tinham sido
chamados para

• conhecer
• obedecer
• proclamar

2. Povo eleito e chamado

Bruce Shelley
"Deveriam saber também que não foram eles que, por
iniciativa própria, escolheram ou decidiram ser o povo
de Deus; foi Deus quem os escolheu e chamou.
A obediência á Lei dada no Sinai jamais foi um meio de
assegurar o favor divino. Deus não os amou e chamou
por que eles eram melhores do que os outros povos.
Mas a obediência seria o modo de vida apropriado para
o povo de Deus, um povo chamado, abençoado e que
deveria ser uma bênção para todos os outros povos.”

Povo infiel, Deus fiel
Israel corrompeu-se, desobedeceu, foi infiel…
Jr 16.11-15
“Seus antepassados me deixaram. Adoraram e serviram
outros deuses, me abandonaram e não obedeceram à
minha lei. E vocês são ainda piores que seus
antepassados. Por isso os expulsarei desta terra…”
Exílio na Babilônia (70 anos)
“Mas eu os trarei de volta à terra que dei a seus
antepassados… Eu lhes mostrarei meu poder…
Finalmente entenderão e saberão que eu sou o Senhor”

3. Renovação, extensão e
propósito do chamado
Deus prometeu a Abraão abençoar todas as nações por
intermédio de sua descendência
Mas a desobediência de Israel, a descendência de
Abraão, tornou isto impossível... pelo menos até a
“plenitude dos tempos” e a vinda de Jesus Cristo (Ef 1.10)
Os chamados
• de Abraão e sua família (Ur dos Caldeus)
• dos hebreus (no Egito),
• do remanescente de Judá (na Babilônia)

foram sombra de um chamado maior e de uma
redenção superior

3. Renovação, extensão e
propósito do chamado
Em Cristo, Deus renovou o seu chamado a Israel
(judeus) e o estendeu aos não judeus, e, assim,
reuniu de novo o seu povo, um novo Israel, a Igreja

Seu propósito ainda é chamar gente de todas as
nações do mundo, perdoá-las e salvá-las
Este é o chamado que está presente em todo o
Novo Testamento

Vale lembrar…
Igreja no grego do NT

eklesia

{

Igreja

{

ek (para fora)
kaleo (chamar)
povo chamado para fora
reunido para ouvir a Palavra
o chamado precede a reunião

3. Renovação, extensão e propósito…
"À igreja de Deus em Corinto…Vocês foram chamados por
Deus para ser seu povo santo, junto com todos que, em toda
parte, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo…” (I Co 1.1-2).

“Deus é fiel e ele os convidou a ter comunhão com seu
Filho Jesus Cristo, nosso Senhor” (“Fiel é Deus, pelo
qual fostes chamados…”) (I Co 1.9)
“Sejam santos em tudo que fizerem, como é santo
aquele que os chamou” (I Pe.1.15)

E o nosso texto em I Pe 2.8-9
“Vocês são povo escolhido, reino de
sacerdotes, nação santa, propriedade
exclusiva de Deus. Assim, vocês podem
mostrar às pessoas como é admirável
aquele que os chamou das trevas para
sua maravilhosa luz…”

Conclusão
Sendo povo de Deus, chamada por ele…
1. A igreja é uma idéia de Deus e uma obra maravilhosa
de sua graça, até porque custou o sacrifício de Cristo.
Devemos ser agradecidos e amar a igreja.
“Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela” (Ef 5.25).

2. Precisamos participar da eklesia ou assembleia para
adorar, ouvir a palavra e crescer espiritualmente.
“Não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas
encorajemo-nos mutuamente…” (Hb 10.25).

3. Não podemos ser complacentes com o pecado. Somos
“nação santa, povo de Deus”.(I Pe 2.9)
4. Precisamos cumprir nossa missão no mundo, como
povo de Deus. “… mostrar como é admirável aquele que
nos chamou" ou “proclamar as virtudes daquele que nos
chamou das trevas para a sua maravilhosa luz” (I Pe 2.9)

